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Vánoční a novoroční provoz PID 2017
Jako každoročně dochází v období vánočních a novoročních svátků a školních prázdnin
k úpravě provozu linek Pražské integrované dopravy. Rozsah úprav je obdobný jako
v předchozích letech, nejvíce změn doznají jízdní řády na Štědrý den a Silvestra.

23. 12. 2017 (sobota)
Provoz linek PID je podle sobotních jízdních řádů.

24. 12. 2017 (neděle) – Štědrý den
Provoz metra, tramvají, autobusů, přívozů a lanové dráhy je podle sobotních jízdních řádů.
METRO: Od cca 18:00 do ukončení provozu je na všech linkách interval 20 minut.
TRAMVAJE: Provoz denních linek je od cca 16:00 omezován a v cca 18:00 ukončen, v tomto
období nejsou dodrženy časové polohy garantovaných nízkopodlažních spojů.
Provoz nočních linek je zahájen od cca 18:00 do cca 7:00 s intervalem 30 min.
AUTOBUSY: Městské linky 119, 180, 191, 208 a 903 jsou v provozu podle zvláštního jízdního
řádu. Provoz denních linek je ukončen v období mezi 18:00 a 18:30. Od cca 16:00 nejsou
garantovány nízkopodlažní spoje. Od cca 18:00 do cca 7:00 jsou v provozu noční linky v intervalu
30 min., včetně linky 902. Od cca 18:00 do cca 0:30 je linka 908 vedena přes terminál Skalka, linka
911 přes zastávky Roztyly a Letňany a linka 953 přes Letňany.
Příměstské linky jsou v provozu podle platných jízdních řádů s vyznačenými příslušnými
omezeními. Noční příměstské linky jedou dle zvláštních jízdních řádů.
PŘÍVOZY, LANOVÁ DRÁHA: Provoz je ukončen poslední jízdou (plavbou) v 18:00.
VLAKY: Provoz vlaků podle sobotních jízdních řádů (výjimky vyznačeny poznámkami v JŘ) je
ukončen v cca 18:00, poté je zachován omezený provoz do cca 22:00 v intervalu 60 min. pouze na
linkách S1, S2+S22, S4, S5, S6, S7 a S9. V noci z 24. na 25. 12. nejedou z Hlavního nádraží vlaky
s nočním rozjezdem ve 2:30 hod.

25. 12. 2017 (pondělí) – 1. svátek vánoční
Provoz metra, tramvají, autobusů, přívozů a lanové dráhy je podle nedělních jízdních řádů.
TRAMVAJE: Denní provoz je zahájen v cca 7:00.
AUTOBUSY: Denní provoz je zahájen v cca 7:00.
Městské linky 119, 180, 191 a 208 jsou v provozu podle zvláštního jízdního řádu. Od cca 4:30
do 7:00 je linka 908 vedena přes terminál Skalka, linka 911 přes zastávky Roztyly a Letňany
a linka 953 přes Letňany.
Příměstské linky jsou v provozu podle platných jízdních řádů s vyznačenými příslušnými
omezeními.

Rytířská 10, Praha 1, 110 00
ropid@ropid.cz, idsk@idsk.cz

Informace o Pražské integrované dopravě:
www.pid.cz nebo 234 704 560
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VLAKY: Provoz podle pravidelných jízdních řádů pro státní svátek, výjimky vyznačeny
poznámkami v JŘ.

26. 12. 2017 (úterý) – 2. svátek vánoční
Provoz všech linek PID je podle nedělních jízdních řádů.
Linky 180, 191 a 208 jsou v provozu podle zvláštního jízdního řádu.
VLAKY: Provoz podle pravidelných jízdních řádů pro státní svátek, výjimky vyznačeny
poznámkami v JŘ.

27. 12. – 29. 12. 2017 (středa – pátek)
Provoz metra, tramvají a autobusů je podle jízdních řádů pro pracovní den – prázdniny.
TRAMVAJE: Linky 4 a 21 nejsou v provozu, linka 16 je v provozu pouze v úseku Lehovec –
Kotlářka.
AUTOBUSY: V provozu není linka 239 a všechny školní autobusové linky a spoje.
Příměstské linky jsou v provozu podle platných jízdních řádů s vyznačenými příslušnými
omezeními.
VLAKY: Provoz je podle pravidelných jízdních řádů pro pracovní den, výjimky vyznačeny
poznámkami v JŘ.

30. 12. 2017 (sobota)
Provoz linek PID je podle sobotních jízdních řádů.

31. 12. 2017 (neděle) – Silvestr
Provoz linek PID je podle sobotních jízdních řádů.
METRO: Provoz prodloužen do cca 2:00 v intervalu 10 min.
Odjezdy posledních spojů z konečných stanic:
- linka A – Nemocnice Motol v 1:51, Depo Hostivař v 1:53.
- linka B – Zličín v 1:40, Černý Most v 1:45.
- linka C – Letňany v 1:44, Háje v 1:44.
TRAMVAJE: Provoz denních linek je ukončen v cca 22:00.
Provoz nočních linek je zahájen od cca 22:00. Intervaly nočních linek jsou od cca 22:00 do
cca 3:30 stanoveny 15 min., poté až do cca 7:00 jsou 20 min. Po celou noc se ruší všechny
garantované přestupy.
AUTOBUSY: Provoz denních linek je ukončen v cca 22:00.
Linky 180, 191, 208 a 903 jsou v provozu podle zvláštního jízdního řádu.
Od cca 22:00 do cca 2:00 jsou v provozu vybrané linky BUS (100, 102, 103, 106, 107, 109, 111,
112, 113, 118, 119, 120, 123, 125, 129, 131, 134, 136, 137, 139, 141, 142, 145, 154, 161, 162,
163, 174, 176, 177, 180, 190, 191, 193, 197, 201, 207, 213, 215, 221, 226, 227, 229, 241).
Od cca 2:00 do cca 7:00 jsou v provozu městské noční linky (linky 904, 905, 910, 911 (úsek
Nádraží Hostivař – Cukrovar Čakovice) interval 15 min., linky 902, 907, 908, 909, 911 (úsek
Cukrovar Čakovice – Sídliště Čakovice), 912, 913, 915 interval 30 min., linky 901, 906, 914 interval
60 min.). Po celou noc se ruší všechny garantované přestupy.
Vybrané denní a všechny noční příměstské linky jsou v provozu podle zvláštních jízdních řádů.
LANOVÁ DRÁHA: Provoz je ukončen poslední jízdou ve 22:00.
VLAKY: Provoz vlaků dle sobotních jízdních řádů (výjimky vyznačeny poznámkami v JŘ) je
ukončen v cca 20:00, poté je zachován omezený provoz do cca 22:00 v intervalu 60 min. pouze na
linkách S1, S2+S22, S4, S5, S6, S7 a S9. V noci z 31. 12. na 1. 1. jedou z Hlavního nádraží vlaky
s nočním rozjezdem ve 2:30.

1. 1. 2018 (pondělí) – Nový rok
Provoz metra, tramvají, autobusů, přívozů a lanové dráhy je podle nedělních jízdních řádů.
TRAMVAJE: Provoz denních linek je zahájen v cca 7:00.
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AUTOBUSY: Provoz denních linek je zahájen v cca 7:00.
Městské linky 119, 180, 191 a 208 jsou v provozu podle zvláštního jízdního řádu. Od cca 4:30
do 7:00 je linka 908 vedena přes terminál Skalka, linka 911 přes zastávky Roztyly a Letňany
a linka 953 přes Letňany.
Příměstské linky jsou v provozu podle nedělních jízdních řádů s vyznačenými příslušnými
omezeními.
VLAKY: Provoz podle pravidelných jízdních řádů pro státní svátek, výjimky vyznačeny
poznámkami v JŘ.

2. 1. 2018 (úterý)
Provoz metra, tramvají a autobusů je podle jízdních řádů pro pracovní den – prázdniny.
TRAMVAJE, AUTOBUSY A VLAKY:
Omezení jsou shodná jako v období 27. 12. – 29. 12. 2017
Zastávkové JŘ pro prázdninová omezení jsou vyvěšeny, v případě nočních linek jsou vyvěšeny
zastávkové JŘ pro celé období. Všechny zastávkové JŘ včetně krátkodobých pro omezení
provozu ve dnech 24. 12., 25. 12., 31. 12. a 1. 1. jsou k dispozici na internetových stránkách
www.dpp.cz nebo www.pid.cz. Po celé období jsou aktuální data ve vyhledávačích spojení.
Přejeme všem cestujícím klidné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2018.

Náhradní přívoz
železničního mostu

za

uzavřené

pěší

lávky

výtoňského

Z důvodu dočasného uzavření pěších lávek
výtoňského železničního mostu, který spojuje
Výtoň se Smíchovem, je od 15. prosince 2017
zajištěno náhradní spojení vltavských břehů
v této oblasti přívozem P5 v trase mezi
přístavišti Císařská louka, Kotevní a Výtoň.
Smíchovské přístaviště Kotevní se nachází
130 m jižně od železničního mostu. Tento
původně sezonní přívoz je nyní provozován po
celou dobu uzavření pěších lávek zdarma.
„Jedná se o plánovanou celkovou rekonstrukci. Dílčí opravou se pěší lávky na železničním
mostě podařilo udržet v provozu v sezóně, kdy jsou velmi vytížené chodci a cyklisty, nyní už je ale
uzavření nezbytné. Přívoz umožní lidem, aby se mohli dostat přes Vltavu v místech, kde jsou
zvyklí,“ uvedl náměstek pražské primátorky pro dopravu, sport a volný čas Petr Dolínek.
„Jsme rádi, že se podařilo najít tak rychle toto náhradní řešení v podobě přívozu, a že dopravce
Pražské Benátky velmi aktivně spolupracoval na zprovoznění tohoto původně sezonního přívozu
i v nelehkém zimním období,“ dodává ředitel ROPID Petr Tomčík.
Přívoz P5 je provozován ve všední dny od 7:00 do 19:00, o víkendech a svátcích od 8:00
do 19:00 v základním intervalu 20 minut, v ranní a odpolední špičce zkráceném na 10 minut. Na
své cestě obslouží přístaviště Císařská louka, Kotevní a Výtoň. Provozuje ho stejně jako během
letní sezony společnost Pražské Benátky bezbariérově přístupným plavidlem o kapacitě 12 osob.
Koncem března 2018 pak na sezonu přibude přístaviště Náplavka Smíchov a druhé plavidlo pro
zajištění vyšší poptávky.

Prázdninové omezení počátkem ledna 2018
Z důvodu obecného poklesu poptávky po cestování počátkem roku (zkouškové období na
vysokých školách, obecně nižší poptávka po cestování v zimním období, nižší počet turistů) a také
z důvodu nutnosti vytvoření rezervy ve fondu pracovní doby řidičů pro celý rok 2018, bude
v prvních dvou lednových týdnech roku 2018, konkrétně od 3. 1. 2018 do 12. 1 2018, pokračovat
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na linkách PID v Praze (metro, tramvaje a část autobusových linek) provoz podle jízdních řádů pro
pracovní den – prázdniny. Školní linky, železnice i příměstské autobusové linky PID budou
v provozu bez omezení. Plný rozsah provozu PID v pracovní dny bude obnoven opět od pondělí
15. 1. 2018.

Nové jízdenkové automaty zjednoduší cestu MHD z letiště
Václava Havla i z regionu do Prahy
Organizace ROPID ve spolupráci s Letištěm
Praha a Dopravním podnikem hl. m. Prahy
instalovala v prostorách obou terminálů letiště
Václava Havla Praha nové jízdenkové automaty,
které usnadní cestování do centra města veřejnou
dopravou. Díky nové technice i moderním
způsobům placení jízdného by mělo dojít
k výraznému zrychlení odbavení a fronty u řidičů
autobusů by se měly stát minulostí.
„Pro Prahu je důležité, aby její návštěvníci
používali k cestám po metropoli veřejnou dopravu
a byli s jejími službami spokojeni. Nákup jízdenek
se nesmí stát bariérou, proto jsme se zaměřili právě na místo prvního kontaktu většiny
zahraničních návštěvníků s naším hlavním městem,“ uvádí Petr Dolínek, náměstek primátorky
hl. m. Prahy a radní pro oblast dopravy.
„Trojice automatů na každém z letištních terminálů nahradila stávající jízdenkové automaty,
které přijímaly pouze mince. Část nových automatů je umístěna dokonce ještě v uzavřeném
prostoru příletové haly. Návštěvníci si tak mohou koupit jízdenku na Pražskou integrovanou
dopravu nejen na autobusových zastávkách a v příletových halách, ale také při čekání na své
zavazadlo,“ říká ředitel ROPID Petr Tomčík.
V prostoru letiště Václava Havla Praha se nyní nachází celkem 13 jízdenkových automatů.
Všechny akceptují bezkontaktní platební karty, část z nich si poradí i s kontaktními platebními
kartami, bankovkami a samozřejmě i mincemi. Prakticky tak odpadá nutnost rozměňovat si drobné
nebo kupovat jízdenku až u řidiče, což bylo v minulosti příčinou zdržení některých autobusů na
odjezdu z letiště.
„Počet odbavených cestujících na Letišti Václava Havla Praha překročil v měsíci říjnu hranici
dosud rekordních 13 milionů z minulého roku. Více než 20 % z nich využívá pro cesty z letiště
MHD, proto velmi vítáme jakoukoliv iniciativu, která zvýší její komfort. Nové jízdenkové automaty
zjednoduší nákup jízdenek i celkovou orientaci v systému pražské hromadné dopravy zejména
zahraničním cestujícím, kteří na pražském letišti stále tvoří většinu. Možnost zakoupit si jízdenku
na více místech cestujícím pomůže využít čas během čekání na zavazadla a odjezd z letiště tak
urychlit,“ řekl Václav Řehoř, předseda představenstva Letiště Praha.
Všechny nové automaty dále umí vyhledat dopravní spojení včetně doporučení příslušné
jízdenky, poskytují podrobné informace o tarifu a zobrazují dopravní schémata. To vše nejen
v českém a anglickém jazyce, ale také v němčině a ruštině.
Jízdenkové automaty pro platbu bezkontaktními platebními kartami jsou nově instalovány také
na čtyřech přestupních uzlech ve Středočeském kraji, konkrétně v Čelákovicích, Milovicích,
Řevnicích a Říčanech. Zejména v regionu si cestující pořizují dražší vícepásmové jízdenky
a možnost platby kartou je zde proto velkou pomocí.

